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10 คําทํานายสะทานโลก 
“โลกน้ีจะมีวันอวสานไหม?” “โลกน้ีจะแตกไหม?” “สงครามนิวเคลียรลางโลกจะเกิดข้ึน

ไหม?” คําถามเหลานี้เปนคําถามท่ีพวกเรามักไดยินไดฟงกันอยูเสมอ ซ่ึงพระคริสตธรรมคัมภีรของคริส
เตียนไดใหคําตอบอยางชัดเจนวา โลกน้ีมีวันหนึ่งจะตองอวสาน และการอวสานหรือการส้ินสุดของ
โลกน้ันก็เกี่ยวของกับพระเยซูคริสตดวย 

เพราะเหตุไรการส้ินสุดของโลกจึงเกีย่วของกับพระเยซูคริสต?... นั่นก็เพราะวาโลกนีถู้กสราง
ข้ึนมาโดยพระเจา และพระองคก็ทรงสรางมนุษยใหเปนผูดูแลโลกน้ี ซ่ึงพระองคก็ไดบอกมนษุยวา ถา
มนุษยเช่ือฟงและดําเนนิชีวิตตามกฎเกณฑของพระองค เขาก็จะอยูในโลกน้ีอยางมีความสุข แตเพราะ
พระองคไดทรงสรางมนุษยใหมีอิสระในการตัดสินใจ มนุษยจึงสามารถตัดสินใจไดเองวาจะเช่ือฟง
พระองคหรือไม แตนาเศราท่ีมนุษยไมเช่ือฟงพระเจาท้ังยังไดปฏิเสธพระองคอีกดวย ดังนั้นมนุษยจึงตก
อยูภายใตอํานาจของความผิดบาปและทําความผิดบาปเรื่อยมาผลสุดทายเม่ือมนษุยจากโลกนี้ไปก็
จะตองรับการพิพากษาลงโทษจากพระเจาตามการกระทําของตนเอง ซ่ึงพระเจาไมปรารถนาใหมนุษย
ตองรับการลงโทษเลย ดังนัน้เม่ือประมาณ 2,000 ปท่ีแลว พระองคจงึไดใหพระเยซูคริสตมารับสภาพ
เปนมนุษยในโลกน้ี พระเยซูคริสตไดทรงยอมถูกตรึงและส้ินพระชนมบนไมกางเขนก็เพื่อเปนการรับ
โทษบาปแทนมนุษย แตในวันท่ี 3 พระองคก็ทรงฟนข้ึนมาจากความตายหลังจากนั้นก็ไดเสดจ็ข้ึนสู
สวรรค ซ่ึงกอนท่ีพระองคจะเสด็จข้ึนสูสวรรคนั้น พระองคไดตรัสวา ไมนานพระองคจะกลับมาอีกและ
วันนัน้จะเปนวันส้ินสุดของโลกท่ีเต็มไปดวยความผิดบาป พระองคมาเพ่ือจะรับคนที่เช่ือพึ่งในพระองค
อยูในสวรรคแตผูท่ีปฏิเสธการชวยเหลือจากพระองคนัน้ เขาก็ตองพบกับการพิพากษาโทษจากพระเจา
อยางแนนอน… 

ผูอานที่รัก... การเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซูคริสตเม่ือ 2,000 ปท่ีแลว จึงเปนการมาเพ่ือชวย
มนุษยใหรอดพนจากบาป โดยพระองคเองไดทรงยอมรับโทษบาปแทนมนุษย แตการเสด็จมาเปนคร้ังท่ี 
2 ของพระองคนั้น จะเปนการมาเพ่ือพิพากษาความผิดบาปของมนุษย ซ่ึงนั่นก็คือวาระสุดทายของโลก 
และเม่ือวนันัน้มาถึง ก็เปนการหมดโอกาสสําหรับมนุษยท่ีจะรอดจากการพิพากษา แตดวยความรักท่ี
พระเยซูคริสตมีตอมนุษย พระองคไดทรงตรัสคําทํานายไวลวงหนาวา กอนท่ีโลกจะใกลถึงวนัอวสาน
นั้น จะมีเหตกุารณ 10 ประการเหลานี้เกิดข้ึน ก็จะรูวาจดุจบของโลกใกลมาถึงแลวเขาจะไดหันกลับมา
หาพระเจา และทูลขอความชวยเหลือจากพระองค เพือ่เขาจะรอดพนจากการพิพากษานัน้… ผูอานที่
รัก… คําทํานายท้ัง 10 ประการตอไปนีเ้ปนคําทํานายท่ีบันทึกไวในพระคริสตธรรมคัมภีรเม่ือประมาณ 
2,000 ปท่ีแลว ซ่ึงปจจุบันนี้คําทํานายเหลานี้กําลังเกิดข้ึนจริงตามท่ีพระเยซูคริสตไดทรงทํานายไวแลว 
นั่นก็คือ  
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คําทํานายประการที่ 1 ประเทศอิสราเอลจะตองรวมตัวกันเปนประเทศขึ้นมาใหม (เอเสเคียล 
37:15-23 มทัธิว 24:32-35) 

เราจะเห็นไดวาคนอิสราเอลไดกระจัดกระจายไปท่ัวโลกถึง 2,590 ป แตเม่ือป ค.ศ. 1948 คือเม่ือ
ประมาณ 60 ปท่ีแลว คนอิสราเอลท่ีกระจัดกระจายไปท่ัวโลกนั้นก็ไดกลับมารวมตัวเปนประเทศ
อิสราเอลอีกคร้ังหนึ่งจนทุกวันนี้ซ่ึงเปนจริงดังคําทํานายแลว… 

คําทํานายประการที่ 2 จะมีผูที่อางตัววา “ฉันคือพระเยซูคริสต” (มัทธิว 24:5) 

ในอดีตก็มีคนอางเชนนี้แตในปจจุบันนี้มีมากข้ึน เชน เม่ือหลายปกอน นาย จิมโจนส และนาย
เดวิท โคเรซ ไดอางตัววาเปนพระเยซูคริสต และนับต้ังแต 2 คนนั้นเปนตนมาก็มีอีกหลายคนท่ีอางตัววา
ตัวเองนัน้เปนพระเยซูคริสต ซ่ึงปรากฎการณแบบนีแ้สดงใหเห็นวาโลกนี้ใกลถึงอวสานแลวจริง ๆ 

คําทํานายประการที่ 3 จะเกิดสงคราม และขาวลือเรื่องสงคราม (มัทธิว 24:6) 

เร่ิมต้ังแตการประทวง การขัดแยงภายในประเทศ และลุกลามไปจนถึงสงครามโลก นับต้ังแต
ตนศตวรรษท่ี 20 นี้ เปนตนมา ไดเกดิสงครามโลกถึง 2 คร้ัง และสงครามระหวางประชาชาติกับ
ประชาชาติ รวมท้ังขาวลือเร่ืองสงครามโลกคร้ังท่ี 3 ก็ลือตอกันมาเร่ือย ๆ นี่เปนส่ิงท่ีเราไดเห็นไดยนิกัน
อยูทุกวนัมิใชหรือ? 

คําทํานายประการที่ 4 จะเกิดแผนดินไหวในที่ตาง ๆ ทั่วโลก (มทัธิว 24:7) 

ซ่ึงพวกเรากไ็ดประจักษกนัดวยสายตาอยูแลว และการเกิดแผนดินไหวในแตละคร้ังนั้นก็ทวี
ความรุนแรง และคราชีวิตมนุษยมากข้ึนเร่ือย ๆ บางประเทศท่ีไมเคยมีแผนดินไหวก็เร่ิมมีแผนดนิไหว
เกิดข้ึนแลว อินโดนีเซีย พมา หรือแมกระท่ังเมืองไทยของเราก็เร่ิมมีแผนดินไหว ดังท่ีเราจะเห็น
ผลกระทบจากแผนดินไหวจนทําใหเกิดคล่ืนยักษใหหลายจังหวัดทางภาคใต เม่ือปลายป ค.ศ. 2004 
หรือท่ีเกิดข้ึนในมลฑลเสฉวนของจีนก็รุนแรงจริง ๆ 

คําทํานายประการที่ 5 จะเกิดการกันดารอาหาร (มัทธิว 24:7) 

เพราะการสงครามฆาลางเผาพันธุและประชากรของโลกท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ดนิฟาอากาศก็
เร่ิมแปรปรวนสภาวะโลกรอน อากาศเปนพิษ และสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม เปนเหตุใหปจจุบันนี้มีคน
มากกวาคร่ึงโลกท่ีกําลังขาดอาหาร และทุกวันนี้มีคนตายเพราะขาดอาหารเปนจํานวนมากตามท่ีตาง ๆ 
ของโลก 
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คําทํานายประการที่ 6 จะมีคนสอนผิดเกิดขึ้นอยางมากมาย (มทัธิว 24:23-24) 

คนเหลานี้จะอางตัววา เขาสามารถท่ีจะชวยคนใหพนบาปไดซ่ึงท้ังในแวดวงและนอกแวดวง 
คริสเตียนก็จะมีพวกสอนผิดแบบนี้เกดิข้ึน พวกเขาจะลอลวงคนใหเช่ือในคําสอนท่ีพวกเขาคิดคนข้ึนมา
เอง ซ่ึงเราคงจะเคยเหน็กนัมาบางแลว เชนพวกฝร่ังผูกเน็คไทข่ีจกัรยาน หรือบางพวกบางคณะก็มี
เบ้ืองหลังท่ีคอยจับเดก็ท่ีมีปญหาใหคาประเวณีเพื่อหาเงนิเขานิกาย หรือลัทธิโอมชินลิเคียวท่ีอางวา
ตนเองเปนผูวเิศษ 

คําทํานายประการที่ 7 จะมีโรคระบาด โรครายท่ีรุนแรงเกิดขึ้นในโลก (ลูกา 21:11) 

ปจจุบันนีเ้ราจะเหน็วามีโรครายเกิดข้ึนหลายโรคซ่ึงไดคราชีวิตผูคนมากมายและได
แพรกระจายไปหลายประเทศในโลก เชน โรคเอดส โรคชารส ฯลฯ ทําใหวงการแพทยตองหาวิธีรักษา
อยางเรงดวน ซ่ึงบางโรคก็ยังหาวิธีรักษาไมไดเลย 

คําทํานายประการที่ 8 ความรูของมนษุยจะทวีมากขึ้น (ดาเนียล 12:2-4) 

นี่เปนเร่ืองจริงท่ีพวกเราปฏิเสธไมไดเลย เพราะความรูและความเจริญของคนในยุคนี้นัน้
กาวหนาและกาวเร็วกวาคนในอดีตหลายรอยหลายพนัเทา 

คําทํานายประการที่ 9 ความผิดบาปจะทวีความรุนแรงมากขึน้ (มัทธิว 24:12) (2 ทิโมธี 3:1-
5) 

การเลนหวย การพนัน การลวงประเวณี การกระทําผิดเร่ืองเพศ การหยาราง ฯลฯ กําลังเปนเร่ือง
ธรรมดาในสังคม การอกตัญูตอพอแม การฆากัน การทะเลาะวิวาท การฉอโกง การขมขืน ฯลฯ เปน
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนไมเวนแตละวัน มนุษยยิ่งมายิ่งเหน็แกตัว หยิ่งยโส เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน และถาเรา
สังเกตดูเราจะเห็นวา มีความผิดบาปหลายอยางท่ีทวคีวามรุนแรงและแปลก ๆ มากกวาในอดีตหลายเทา 

คําทํานายประการที่ 10 ขาวประเสริฐเรื่องของพระเยซูคริสตจะตองกระจายไปท่ัวโลก แลว
วาระสุดทายของโลกก็จะมาถึง (มัทธวิ 24:14) 

ซ่ึงวันนี้เรากเ็ห็นแลววา ขาวประเสริฐเร่ืองพระเยซูคริสตกําลังประกาศแพรออกไปท่ัวโลกจริง 
ๆ นั่นแสดงวาโลกของเรากําลังจะใกลถึงท่ีสุดของมันแลว 

หลังจากคําทํานายท้ัง 10 ประการไดสําเร็จแลว พระเยซูคริสตก็จะเสด็จมา ซ่ึงดวงตาทุกคูของ
มนุษยก็จะไดเห็น และวันนัน้โลกของเราจะตองถูกเผาผลาญดวยไฟบรรลัยกัลป (2 เปโตร 3:10) 
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ผูอานที่รัก... บัดนี้ทานไดเห็นแลววา คําทํานาย 10 ประการท่ีพระคริสตธรรมคัมภีรบันทึกไว
นั้น ไดสําเร็จไปแลว 9 ประการ และขณะน้ีพวกเรากาํลังอยูในคําทํานายประการท่ี 10 นั่นก็คือขาว
ประเสริฐของพระเยซูคริสตกําลังประกาศออกไปเกือบท่ัวโลก นัน่เปนเคร่ืองหมายใหเห็นวาพระเยซู
คริสตใกลท่ีจะเสด็จมาคร้ังท่ี 2 แลว ในวันนั้นมนษุยทุกคนจะตองอยูตอหนาบังลังกพิพากษาของพระ
เจาสําหรับคนเหลานั้นท่ีไดยอมใหพระเยซูคริสตรับโทษบาปแทนเขา เขาก็จะไมตองรับการพิพากษา
โทษอีกตอไป แตสําหรับผูท่ีมีความผิดบาปซอนอยูในชีวิต เขาก็จะตองรับการลงโทษบาปจากพระเจา
ตามการกระทําของเขาเองและในท่ีสุดกจ็ะตองทุกขทรมานอยูในนรกเปนนจินิรันดร 

ผูอานที่รัก... วันอวสานของโลกนี้ใกลเขามาแลว ซ่ึงนัน่หมายถึงวันท่ีพระเจาจะพพิากษาโทษ
บาปของมนุษยก็ใกลมาถึงแลว วันนีพ้ระองคยังทรงใหทานมีชีวิตอยู ก็เพื่อทานจะมีโอกาสท่ีจะไดรับ
ความรอดจากพระองค ขอใหทานทราบเถิดวา พระเจาทรงรักทาน พระองคปรารถนาท่ีจะชวยทานให
พนจากการพพิากษานัน้ เพือ่ทานจะไดอยูในสวรรคกับพระองคตลอดไป อยาปฏิเสธพระองคอีกตอไป
เลยครับรีบกลับไปและทูลขอการอภัยโทษจากพระองคเดี๋ยวนี้เถิด 

หากทานมีความปรารถนาท่ีจะไดรับการอภยัโทษบาปจากพระเจา ก็ขอใหทานอธิษฐานทูลตอ
พระองคดังนี ้

“ขาแตพระเจา บัดนี้ขาพระองคไดเห็นแลววา วันท่ีพระองคจะพพิากษามนุษยนั้นใกลเขา
มาแลว ขาพระองคขอยอมรับวาขาพระองคไดทําความผิดบาปมากมาย ขาพระองคไมอยากเผชิญหนา
กับการพิพากษาน้ันเลย ขอพระองคทรงโปรดยกโทษความผิดบาปใหแกขาพระองคดวยเถิด 
ขอบพระคุณพระองคท่ีทรงใหพระเยซูคริสตมาส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือรับการลงโทษบาปแทน
ขาพระองค ขาพระองคจึงขอเช่ือพึ่งในพระองคตลอดไป อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสตเจา อา
เมน” 

ถาทานไดอธิษฐานตามขางตนนี้ดวยความจริงใจแลว ขอใหม่ันใจเถิดวา พระเจาไดทรงยกโทษ
ความผิดบาปใหแกทานอยางส้ินเชิง ทานจงึรอดพนจากการพิพากษาแลวอยางแนนอน ทานสามารถท่ี
จะติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดฟรี เพียงแตเขียนช่ือท่ีอยูของทานใหชัดเจนลงบนปกหลัง แลว
สงไปยังท่ีอยูดานขางในใบตัดสินใจ 
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